
Nr. inregistrare         APROBAT, 

____________________________ 

 

C E R E R E 

ÎN VEDEREA OBȚINERII REDUCERII / SCUTIRII ÎN CEEA CE PRIVEȘTE TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE 

 

Subsemnatul _________________________________, având C.I. seria ____ nr. ____________, cu 

domiciliul în _______________________________________________________________________, 

vă solicit respectuos aprobarea prezentei cereri, cu consecința acordării reducerii / scutirii, având în 

vedere că subsemnatul mă încadrez în una dintre categoriile bifate din tabelul de mai jos: 

                                                             
1 Acte necesare: copia actului de identitate. 
2 Acte necesare: copia actului de identitate al unuia dintre părinții minorilor, respectiv copia certificatelor de 
naștere ale minorilor. 
3 Acte necesare: Adeverința în original, eliberată de Compartimentul de Asistență Socială. 
4 Acte necesare: Copia actului doveditor al șederii pentru perioada menționată, într-o altă localitate, copia 
contractului de muncă, adeverința în original emisă de instituția de învățământ, declarație pe proprie 
răspundere. 
5 Acte necesare: copia deciziei emisă de Casa de Pensii. 

CATEGORIE REDUCERE / SCUTIRE VALABILITATEA 

REDUCERII / SCUTIRII 

 Persoanele cu vârsta peste 

65 de ani1 

50% din taxa specială Definitiv 

 Familiile mari (familii cu cel 

puțin 4 copii minori)2 

50% din taxa specială 31.12.202_ 

 Beneficiari de ajutor social3 
50% din taxa specială 31.12.202_ 

 Persoanele fizice care au 

domiciliul sau reședința în 
comuna Ciumani și sunt 
plecați de acasă pentru o 

perioadă mai mare de o 
lună, de la ________.202_ - 

________.202_4 

50% din taxa specială Pe perioada plecării 

 Persoanele care beneficiază 
de pensie de invaliditate5 

50% din taxa specială Definitiv 

 Proprietarii caselor si 

căsuțelor de vacanță si a 
altor construcții, din zona 

turistică Lok, respectiv zona 
turistica Veresvirag, care 

folosesc doar ocazional acel 
imobil  

50% din taxa specială 31.12.202_ 



 

 

 

 

 

 

 

 Copii în vârstă de 0 – 4 ani 

(cei care în anul în curs 
împlinesc 4 ani) 

100 % din taxa specială 31.12.202_ 

 Tinerii în vârstă de 18 - 35 

ani care construiesc imobile 
în comună 

50% în ceea ce privește taxa 

pentru colectarea deșeurilor 

provenite din construcții și 

demolări 

O singură dată 

 Persoanele prejudiciate de 

consecințele unei catastrofe 

100% în ceea ce privește 

contravaloarea tarifelor 

pentru cantitatea de deșeu ce 

urmează a fi transportată 

O singură dată 

 Membrii Serviciului voluntar 

pentru situaţii de urgenţă din 
comuna 

100 % din taxa specială 31.12.202_ 


